
Przy akompaniamencie 
miasta – historia siedziby 
Muzeum Narodowego w Gdańsku 

Dźwięk jest ulotny i brzmi tylko przez chwilę. Dzisiaj możemy go nagrać, chociażby na telefon komórkowy, ale 
dawniej nie było takiej możliwości. Pozostaje nam jedynie domyślać się, jak brzmiał Gdańsk przed wiekami. Z pew-
nością zupełnie inna była akustyka miasta sześćset lat temu, gdy przybyli tu franciszkanie. Aby odtworzyć dźwięki  
z tamtego okresu, musimy użyć naszej wyobraźni i muzycznej wrażliwości. Pomocne będą też dawne grafiki i obrazy 
przedstawiające miasto oraz zapiski kronikarzy, którzy szczegółowo opisywali ówczesne wydarzenia. Zamiast współ-
czesnych dźwięków pojazdów słychać było stukot podkutych końskich kopyt uderzających o bruk lub o ubitą drogę. 
Codziennym zdarzeniom towarzyszył gwar przechodniów, głosy bawiących się dzieci, bicie kościelnych dzwonów. 

INTERAKTYWNY PDF – kliknij ikonkę, aby           posłuchać,        by przeczytać

#7

DŁUGI TARG

CH
M

IE
LN

A

DŁUGA

OGARNA

ŚWIĘTEJ TRÓJCY

PODWALE PRZEDMIEJSKIE

PODWALE PRZEDMIEJSKIE

TORUŃSKA

RZ
EŹ

NI
CK

A

RZ
EŹ

NI
CK

A

ŻA
BI

 K
RU

K

LA
ST

AD
IA

KŁ
AD

KI

OGARNA

ZA MURAMI

PIWNA

CHLEBNICKA

MARIACKA

ŚWIĘTEGO DUCHA

NOW
E PODW

ALE GRODZKIE

3 M
AJ

A

3 M
AJA

3 
M

AJ
A

BISKUPIA

BISKUPIA

NA STOKU

SALW
ATOR

ALEJA ARMII KRAJOWEJ

W
AŁ

Y J
AG

IE
LL

OŃ
SK

IE

OK
OP

OW
A

OKOPOW
A

OK
OP

OW
A

PR
ZĘ

DZ
AL

NI
CZ

A

PO
W

RÓ
ŹN

IC
ZA

KO
TW

IC
ZN

IK
ÓW

GR
OB

LA
 I

ZŁ
OT

N
IK

ÓW

LE
KT

YK
AR

SK
ATK

AC
KA

GA
RB

AR
Y

PO
CZ

TO
W

A

ZB
YT

KI

SŁ
OD

OW
NI

KÓ
W

M
IE

SZ
CZ

AŃ
SK

A

KO
ŁO

DZ
IE

JS
KA

ŚWIĘTEGO DUCHA

KO
ZI

A

KL
ES

ZA

GR
ZĄ

SK
A

DŁUGA 9

LASTADIA

KOŚCIÓŁ 
ŚW. TRÓJCY

KOŚCIÓŁ 
ŚW. ANNY

MUZEUM
NARODOWE

ZŁOTA BRAMA



Kaplica św. Anny przylegająca do kościoła św. Trójcy jest jed-

nym z ciekawszych zabytków późnogotyckich w Polsce. Na 

szczególną uwagę zasługuje sklepienie gwiaździsto-sieciowe 

oraz tak zwany ośli grzbiet – ażurowe łuki łączące sterczyny 

(czyli pionowe, wieńczące elementy dekoracji architektonicznej).

Po tym, jak w dawnych franciszkańskich murach zostało utwo-

rzone gimnazjum, każdy kolejny rektor szkoły pełnił także funk-

cję pastora kościoła św. Trójcy. 

Od 1561 roku gdański carillon ratuszowy wygrywał co godzi-

nę melodię protestanckiego chorału. Była to ta sama melodia, 

którą śpiewali uczniowie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego 

jako poranną i wieczorną modlitwę. 

W dawnej stoczni ulokowanej na terenach Brabanku latami re-

montowano okręt „Peter von Danzig”, czyli „Piotr z Gdańska”. 

Zbudowana w Bretanii jednostka trafiła do gdańskiej stoczni 

po tym, jak podczas wpływania do tutejszego portu w trakcie 

sztormu ucierpiała od uderzenia pioruna. Po śmierci właścicie-

la okrętu władze miasta przejęły statek. To właśnie na jego po-

kładzie został przewieziony do Gdańska obraz Hansa Memlin-

ga Sąd Ostateczny, zrabowany przez gdańskiego kapra Pawła 

Beneke w 1473 roku. 

W 2015 roku na terenie wirydarza Muzeum Narodowego w Gdań-

sku została odkopana marmurowa rzeźba przedstawiająca głowę 

Adolfa Hitlera. Jej autorem był rzeźbiarz Josef Thorak. Rzeźba 

została ukryta w pośpiechu przez Niemców, którzy ewakuowa-

li zbiory Miejskiego Muzeum przed zbliżającym się końcem II woj-

ny światowej. 

Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Święty Franciszek jest patronem: 

a) rybaków i szewców

b) ekologii i zwierząt

c) muzyków i plastyków

2   Jak w tłumaczeniu brzmi łacińska dewiza franciszkanów 

umieszczona na jednej ze ścian kościoła św. Trójcy w Gdań-

sku?

a) „Pokój i dobro”

b) „Prawda”

c) „Módl się i pracuj”

3  Który znany astronom był absolwentem i wykładowcą Gdań-

skiego Gimnazjum Akademickiego?

a) Jan Heweliusz

b) Jan Kowalski

c) Mateusz z Szamotuł

4  Jaki charakterystyczny znak znajduje się na dachu kościoła 

św. Trójcy?

a) krzyż

b) ryba

c) gwiazda

5  Obraz Sąd Ostateczny Hansa Memlinga początkowo pre-

zentowany był w Gdańsku:

a) w kościele św. Trójcy

b) w kościele św. Mikołaja

c) w kościele Najświętszej Marii Panny



Podczas dzisiejszego spaceru spróbujemy odtworzyć pejzaż 

dźwiękowy otaczający wyjątkowy obiekt – późnogotycki klasztor 

Franciszkanów, w którym obecnie mieści się Oddział Sztuki 

Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

Na dawnym Starym Przedmieściu zachowało się niewiele śla-

dów z okresu średniowiecza, czyli z czasów, w których powstał 

gmach przyszłego Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dlatego 

nasz spacer rozpoczniemy w miejscu, które z pewnością było 

słychać w siedzibie ojców franciszkanów. Mowa o Lastadii. Na 

tych terenach w XIV wieku rozbrzmiewała kakofonia dźwięków: 

odgłosy piłowania, heblowania, wbijania gwoździ. Źródłem 

zgiełku była stocznia, w której budowano i remontowano statki. 

Pogłos musiał być słyszalny z dużej odległości, ponieważ prace 

w stoczni toczyły się niekiedy równocześnie przy kilkunastu 

jednostkach.

Początkowo na tych terenach ulokowana była przystań portowa, 

która została przekształcona w stocznię w 1378 roku. Obiekt 

miał zapewne swoje zaplecze gospodarcze w postaci magazynów, 

w których przechowywano elementy statków, takie jak maszty 

lub części kadłubów. Można przypuszczać, że cały kompleks był 

pilnowany przez stróżów i asystujące im psy, które szczekaniem 

i warczeniem ostrzegały przed nieproszonymi gośćmi.
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Tereny stoczniowe rozciągały się od Baszty Kotwiczników do 

(nieistniejącej już dziś) ul. św. Pawła. Zmierzając od Lastadii 

w kierunku siedziby Muzeum, warto zatrzymać się przy ko-

ściele św. św. Piotra i Pawła. Świątynia została wzniesiona pod 

koniec XIV wieku i stanowiła filię kościoła Mariackiego. W 1424 

roku wybuchł pożar, który doszczętnie strawił cały budynek. 

Z pewnością franciszkanie, którzy przybyli na te tereny pięć lat 

wcześniej, byli świadkami tamtego wydarzenia. Widzieli kłęby 

ciemnego dymu i buchające w niebo płomienie, słyszeli huk 

walących się ścian i panikę w głosach okolicznej ludności. Stare 

Przedmieście było wówczas zamieszkane przez pracowników 

stoczni. Następnie do 1516 roku można było usłyszeć dźwięki 

towarzyszące odbudowie kościoła, który z czasem stał się głów-

ną świątynią wyznawców kalwinizmu. Później na przestrzeni 

wieków działania wojenne wielokrotnie niszczyły lub obracały 

w ruinę elementy tutejszej architektury. 

W takim sąsiedztwie zamieszkali franciszkanie, sprowadzeni do 

Gdańska za zgodą papieża Marcina V i po wyrażeniu aprobaty 

przez zakon krzyżacki. Początkowo zajmowali niewielką działkę, 

na której znajdowała się kaplica oraz cele mieszkalne dla kilku 

zakonników. Z upływem czasu okazało się, że udostępniony zgro-

madzeniu obszar jest zbyt mały i nie wystarcza do codziennego 

Lastadia, 1839, akwarela z 1857 wedle rysunku Augusta Lobegotta Randta, 
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życia. Za zgodą Krzyżaków franciszkanie otrzymali większy teren 

i szansę na rozbudowę swojej siedziby. W zamian mieli co roku 

odprawiać mszę w intencji wielkiego mistrza zakonnego. Wkrótce 

ruszyły prace przy budowie większej świątyni oraz nowej części 

klasztoru. Skierujmy się zatem w to miejsce, które jest tematem 

dzisiejszego spaceru oraz sercem całej okolicy.

Na terenach klasztornych i na nowo pozyskanych działkach 

rozpoczęły się intensywne prace budowlane. Odgłosy wozów 

transportujących cegły i kamienie oraz miarowy stukot końskich 

kopyt przerywał od czasu do czasu gwałtowny dźwięk wyła-

dowywania materiałów. Usłyszeć można było także odgłosy 

piłowania drewna oraz heblowania desek, wykorzystywanych 

do budowy budynku i otaczających go rusztowań. Mieszanie 

i rozprowadzanie zaprawy murarskiej, brzdęk kielni, stukot 

wbijanych gwoździ, a co jakiś czas zapewne krzyk któregoś 

pracownika, któremu spadł młotek lub który podczas wbijania 

gwoździa skaleczył się w palec – te wszystkie dźwięki składały 

się na specyficzną tutejszą muzykę.

Prace nad nową świątynią i siedzibą trwały kilkadziesiąt 

lat. Trójnawowy projekt nawiązywał do największej świątyni 

w mieście – kościoła Mariackiego. Sklepienie kryształowe przy-

krył dwuspadowy dach. Rozrósł się także budynek klasztoru 

Franciszkanów.

 W nowym obiekcie znajdowały się pięćdziesiąt trzy cele zakon-

ne. Z południowego skrzydła dobiegały dźwięki kuchenne. Na 

kuchni stawiano metalowe kotły, w których bulgotały gotujące 

się potrawy. Posiłki były spożywane w małym i dużym refektarzu. 

Przed jedzeniem zakonnicy odmawiali modlitwę, a następnie 

słychać już było stukanie drewnianych łyżek o talerze. 

Dźwięk rozchodzący się po klasztornych murach w trzech salach 

odbijał się od sklepienia gwiaździstego, a gdy zakonnicy prze-

chodzili krużgankami, nad głowami mieli sklepienie kryształowe. 

Klasztorna biblioteka miała bogaty księgozbiór. Z czasem stała 

się największą biblioteką w mieście zawierającą ponad tysiąc 

egzemplarzy rękopisów i druków. 

Wyjątkowym miejscem, gdzie franciszkanie mogli medytować 

oraz oddawać się modlitwie, był wirydarz, czyli klasztorny ogród. 

Otoczony z czterech stron murami, miał najpewniej kształt kwa-

dratu. W jego centralnym punkcie znajdowała się fontanna, do 

której prowadziły cztery ścieżki, przecinające się w taki sposób, 

że tworzyły równoramienny krzyż. Wiosną i latem ogród wypeł-

niał się aromatem ziół i kwiatów, które często były nawiązaniem 

do symboliki maryjnej, na przykład krzewów różanych, lilii oraz 

ziół: mięty, szałwii, rozmarynu. Nie wiemy dokładnie, jak wy-

glądał ówczesny ogród, ale najprawdopodobniej znajdowały się 

w nim ławy, na których bracia mogli usiąść, by kontemplować 

piękno otaczającego świata. Tak jak założyciel zgromadzenia, św. 

Franciszek, wsłuchiwali się w dźwięki przyrody – szum wiatru 

i wody tryskającej ze studni, śpiew ptaków i brzęczenie owadów 

latających wśród zieleni. W gorące dni zapach roślin stawał się 

jeszcze intensywniejszy za sprawą mikroklimatu, który tworzył 

się wewnątrz wirydarza. Chłód i schronienie przed upałem 

można było znaleźć w budynku, którego grube mury latem 

długo się nagrzewały. Warto wspomnieć, że schemat wirydarza 

miał znaczenie symboliczne. Klasztorne ogrody nawiązywały 

do Edenu – w przeciwieństwie do dzikiej przyrody wewnętrz-

ny ogród był światem uporządkowanym, a cztery ścieżki oraz 

fontanna symbolizowały cztery rajskie rzeki. 

Radość z nowej świątyni nie trwała długo. W październiku 1503 

roku z potężnym hukiem runęła północna ściana świątyni oraz 

pięć filarów. Nieznane są dokładne przyczyny tej katastrofy 

budowlanej. Być może teren był podmokły albo tempo prac zbyt 

szybkie. Być może decydujące okazały się błędy budowniczych. 

W ciągu następnych dziesięciu lat odbudowywano i wzmacnia-

no poszczególne elementy budowli. Cały proces nadzorował 

franciszkanin sprowadzony z Niemiec. 

Nieopodal powstała także niewielka świątynia zwana dzisiaj 

kaplicą św. Anny, gdzie na prośbę króla odprawiane były msze 

w języku polskim. Należy pamiętać, że bracia posługiwali się 
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różnymi językami. Większość z nich mówiła po niemiecku, część 

– po polsku, liturgia zaś odbywała się w języku łacińskim. Przy 

klasztorze działała szkoła zarówno dla przyszłych braci, jak 

i dla osób świeckich. 

Bracia zakonni angażowali się w życie lokalnej społeczności. 

Na przykład wspierali w codziennej pracy rybaków, udając się 

z nimi na morze. Inni bracia wykorzystywali swój talent plastycz-

ny, rzeźbiąc lub malując obrazy. Źródła historyczne podają, że 

w zgromadzeniu był także złotnik oraz zegarmistrz. Ich praca 

była doceniana przez mieszczan, którzy hojnie odpłacali się 

zakonnikom żywnością, tkaninami i innymi darami. 

Po wystąpieniu Marcina Lutra w Niemczech i wraz z początkiem 

reformacji sytuacja w gdańskim zakonie uległa zmianie. Echa 

krytyki Kościoła katolickiego dotarły również na Wybrzeże. Za 

sprawą jednego z braci, Aleksandra Svenichena, franciszkanie 

zaczęli opuszczać zgromadzenie. W połowie XVI wieku pozo-

stało zaledwie pięciu zakonników. Wówczas przeor Jan Rollaw 

postanowił przekazać Radzie Miasta kościół wraz z klasztorem. 

Miał tylko jeden warunek: prosił o przeznaczenie budynku na 

cele edukacyjne, tak żeby stał się on siedzibą szkoły teologicznej. 

Rada Miejska postanowiła spełnić tę prośbę. W ten sposób 13 

czerwca 1558 roku budynek zyskał nowych lokatorów: uczniów 

i wykładowców Gimnazjum Miejskiego. Dawne klasztorne ko-

rytarze i mury zaczęły rozbrzmiewać chłopięcymi rozmowami 

i szeptami.

Później na kilka lat w szkole zapanowała cisza. Z powodu wojny 

Gdańska z królem Stefanem Batorym placówka zawiesiła dzia-

łalność, ale na szczęście w 1580 roku wznowiła ją pod szyldem 

Gimnazjum Akademickiego. Poziom nauczania odpowiadał 

dzisiejszym studiom licencjackim. 

Studenci mogli kształcić się w różnorodnych dziedzinach, takich 

jak prawo, medycyna, teologia oraz nauki przyrodnicze. Gotyckie 

krużganki zapełniły się studentami w wieku od dwunastu do dzie-

więtnastu lat. Około 1650 roku szkoła liczyła pięciuset uczniów. 

Zajęcia odbywały się głównie w języku niemieckim oraz po łacinie. 

Każdego dnia o poranku i zmierzchu odmawiano wspólnie 

modlitwę, śpiewając protestancki chorał. Jego melodia była 

powszechnie znana. Nauka śpiewu była obowiązkowa i studenci 

byli z niej egzaminowani. Odpowiadali także za oprawę mu-

zyczną codziennych nabożeństw w kościele św. Trójcy. Mógł to 

być także sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy. Dzięki 

swoim umiejętnościom wokalnym zarówno zespoły kameralne, 

jak i soliści byli proszeni o uświetnianie rozmaitych uroczysto-

ści, za co otrzymywali wynagrodzenie. Warto podkreślić, że 

edukacja artystyczna nie ograniczała się wyłącznie do muzyki. 

W szkole wystawiano sztuki teatralne zarówno po łacinie, jak 

i w języku niemieckim.

Społeczność akademicka dysponowała czterema salami wykła-

dowymi, z których każda miała inne przeznaczenie. W auditorium 

maximum gromadzono się podczas egzaminów, uroczystych 

wykładów czy wydarzeń specjalnych. Na co dzień korzystano 

z auditorium ordinarium, gdzie odbywały się zajęcia i dyskusje. 

Jednak najciekawsze dźwięki musiały dobiegać z sal auditorium 

anatomicum oraz auditorium minus. W salach tych można było 

usłyszeć brzdęk ówczesnych narzędzi chirurgicznych, z których 

korzystali przyszli lekarze. Medycy zapoznawali się z anatomią 

człowieka w trakcie sekcji zwłok, które były przeprowadzane 

w dwóch salach gimnazjalnych. 

5 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #7 – PRZY AKOMPANIAMENCIE MIASTA – HISTORIA SIEDZIBY MUZEUM NARODOWEGO W GDAŃSKU

Kościół św. św. Piotra i Pawła, pocztówka przedstawiająca rycinę z 1686, 
źródło: muzeumpomorza.pl

Widok na kościół św. Trójcy i klasztor Franciszkanów, w którym mieściło się 
Gimnazjum Akademickie, 1687, źródło: gedanopedia.pl

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202105/5.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202105/5.docx


Gimnazjaliści uczyli się pięć dni w tygodniu. Środa i sobota 

były dniami wolnymi od zajęć. Budynek szkoły zapełniał się 

słuchaczami o godzinie ósmej rano oraz po obiedzie. Podobnie 

jak dzisiaj, uczniowie dokształcali się także prywatnie. Część 

z nich mieszkała w szkolnej bursie, usytuowanej między innymi 

w dawnych celach klasztornych. Cele te były zamieszkiwane 

również przez profesorów. Wykładowcy stale poszerzali swoje 

umiejętności i wiedzę, a wyniki badań publikowali w zagranicz-

nych czasopismach. 

Niestety w XVIII wieku szkoła zaczęła tracić renomę. Gdy po-

wstało I Wolne Miasto Gdańsk, zajęcia zostały przeniesione do 

domu pastora, a w 1817 roku gimnazjum zakończyło działalność. 

Dawnym murom klasztornym wyznaczono nową funkcję – zostały 

zaadaptowane na potrzeby szpitala. Smutny los spotkał dawną 

salę wykładową auditorium maximum. W jej wnętrzu utworzono 

magazyn siana. Kilka lat później również Francuzi postanowili 

wykorzystać dawne mury na magazyn odzieży.

Także rok 1813 nie był łaskawy dla dawnych zabudowań klasz-

tornych, które ucierpiały w wyniku bombardowania. Dopiero 

w 1829 roku rząd pruski wykupił budynek, aby urządzić w nim 

lazaret oraz zbrojownię. W tym czasie z sal i korytarzy na pew-

no dobiegały jęki rannych żołnierzy. Wielu z nich przechodziło 

operacje i zabiegi chirurgiczne, między innymi amputacje koń-

czyn. W XIX wieku takie zabiegi wyglądały dość makabrycznie. 

W przypadku wdania się zakażenia rany goiły się długo lub 

następował zgon pacjenta. 

Szpital działał przez piętnaście lat, a następnie utworzono w nim 

magazyny i montownię. Z powodu złego stanu technicznego 

budynkowi groziła rozbiórka. Przełomowy okazał się rok 1844. 

Wówczas w gotyckich murach swoją pracownię oraz rodzaj 

prywatnego muzeum urządził artysta Rudolf Freitag, autor wielu 

kopii antycznych rzeźb, które były prezentowane w dawnych 

murach klasztoru. Artysta miał dodatkowo pasję kolekcjonerską. 

Z upływem lat pracownia wypełniała się kolejnymi rzeźbami oraz 

elementami kamieniarki. Rozległe zainteresowania kolekcjo-

nerskie Freitaga przyczyniły się do pozyskania znacznej liczby 

zabytków rzemiosła gdańskiego. Zapał i zaangażowanie artysty 

zwróciły nań uwagę cesarza Rudolfa Wilhelma IV. Gdy Freitag 

przedstawił mu swoją wizję muzeum, cesarz postanowił prze-
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Rzut poziomy kościoła św. Trójcy i Gimnazjum Akademickiego, Barthel Ranisch, 1695, 
źródło: gedanopedia.pl

Kaplica św. Anny i kościół św. Trójcy, widok od strony zachodniej, z drogą na wale, 
Johann Carl Schultz, 1843, źródło: gedanopedia.pl

kazać budynek miastu na cele wystawiennicze. Zgodnie z wizją 

Freitaga nowa instytucja miała pełnić także funkcję edukacyjną. 

Mieli z niej korzystać między innymi uczniowie Szkoły Sztuk 

Pięknych w Gdańsku, w której artysta był profesorem. 

Po kilku latach rozpoczęły się prace remontowe, których ce-

lem było zaadaptowanie budynku na potrzeby wystawiennicze 

i edukacyjne.

Oficjalne otwarcie Muzeum nastąpiło w 1872 roku. Większość 

zbiorów pochodziła z kolekcji prywatnych darczyńców – boga-

tych rodów kupieckich, które przez lata gromadziły różnorodne 

dzieła sztuki. Swoją cegiełkę do budowy kolekcji dołożyło tak-

że Towarzystwo Sztuki (Kunstverein), które zbierało obrazy 



współczesnych malarzy i prezentowało je podczas wystaw 

organizowanych w Zielonej Bramie. Instytucja ta zdecydowała 

się na przekazanie swoich zbiorów do Muzeum. 

W ten sposób rozpoczęło działalność Miejskie Muzeum w Gdańsku. 

Placówka odgrywała rolę kulturotwórczą wśród mieszkańców 

oraz inspirowała przyszłych artystów i rzemieślników.

W roku otwarcia Muzeum w zachodnim skrzydle ruszyła także 

szkoła realna pod wezwaniem św. Jana. W salach wykładowych 

rozbrzmiewały łacina oraz język francuski, w których kształcili 

się uczniowie. Zazwyczaj kolejnym etapem nauki były studia 

prawnicze lub medyczne. Zaledwie kilka lat później dołączyli 

do nich uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych. Wówczas można tu 

było usłyszeć tarcie grafitu ołówka lub rysika. 

Literacką wizję okolic ulicy Toruńskiej znajdziemy w powieści 

Psie lata Güntera Grassa. W jednym z fragmentów autor opisuje 

przygodę trzech uczniów szkoły realnej. Pewnego dnia otworzyli 

oni właz w sali gimnastycznej, gdzie dawniej znajdowała się 

biblioteka. Weszli do lochu. Wydobywał się stamtąd fetor i za-

pach wilgoci. Chłopcy odnaleźli ludzki szkielet, prawdopodobnie 

żołnierza z czasów napoleońskich. Z ciekawością zwiedzali pełne 

szczurów kanały w pobliżu szkoły. Nawet jeśli opis wydarzeń 

w książce Grassa jest fikcją literacką, daje on ciekawy obraz 

i perspektywę. Ówczesnym mieszkańcom pisk szczurów towa-

rzyszył na co dzień. Gryzonie te licznie zamieszkiwały kanały, 

w których zapewne można było znaleźć szkielety pochodzące 

z okresów działań wojennych.

W latach dwudziestych XX wieku muzealna kolekcja powiększyła 

się o zbiory zlikwidowanego Muzeum Rzemiosła Artystycznego. 

Po kilkunastu latach postanowiono zmienić ekspozycję. Wystawę 

stałą zmodernizowano zgodnie z najnowszymi trendami wy-

stawienniczymi. 

Do 1941 roku Muzeum nadal powiększało swoje zbiory. Dwa 

lata później wojska niemieckie zaczęły ponosić klęskę w wojnie 

na wschodzie. Gdy wiadomości dotarły do Gdańska, pracownicy 

Muzeum przystąpili do ewakuacji zbiorów. Sale wystawowe 

i magazyny pustoszały. W muzealnej przestrzeni usłyszeć można 

było stukot zamykanych skrzyń, do których trafiały zabytkowe 

dzieła sztuki. Część z nich została ukryta na Pomorzu. Inne 

obiekty wywieziono na teren Rzeszy.

Po wojnie do Gdańska powrócił Willi Drost, dawny dyrektor 

Muzeum, aby wskazać nowym władzom miejsce ukrycia dzieł 

sztuki. Niestety równolegle cennych zbiorów poszukiwała armia 

radziecka. Większość odnalezionych przez nią dzieł została 

wywieziona do Związku Radzieckiego. Niektóre zaginęły. Do 

dziś powróciła jedynie niewielka część dawnej kolekcji.

 W 1948 roku zapadła decyzja o utworzeniu Muzeum Narodowego 

w Gdańsku, które z czasem zyskało kolejne oddziały. Dawny 

budynek klasztorny szczęśliwie przetrwał wojnę. Tylko dach 

został spalony. Odmienny los spotkał kościół św. Trójcy. W wy-

niku działań wojennych spłonął dach i runęły sklepienia. Na 

szczęście nie ucierpiało wnętrze kościoła. 

Po II wojnie światowej franciszkanie wrócili do Gdańska. 

Zamieszkali w swojej dawnej świątyni, którą gospodarują do 

dzisiaj. Latami odbudowywali i restaurowali kościół św. Trójcy, 

przywracając mu pierwotny blask. Ponownie można usłyszeć 

w jego wnętrzach odprawianą liturgię. 

Kontynuując spacer, przejdźmy teraz na ulicę Długą, która od 

wieków stanowi jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic 
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Refektarz dawnego klasztoru Franciszkanów, 1875, 
źródło: gedanopedia.pl
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Gdańska. Podobnie jak dzisiaj, w XVIII i XIX wieku panował tu 

miejski gwar: gruchanie gołębi, stukot końskich kopyt, skrzypie-

nie kół powozów konnych, które przemierzały ulicę Długą. Pod 

numerem 1 znajduje się Złota Brama, którą przekraczali władcy 

i ważne osobistości, wjeżdżając do miasta, czemu towarzyszyły 

głośne parady. Pierwotnie brama pełniła funkcję obronną. Nas 

jednak bardziej interesuje funkcja, jaką pełniła od początku XIX 

wieku. Wówczas górne piętro Złotej Bramy zajęli uczniowie 

Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku. Gdy w mieście rozległy się 

huki i wystrzały w okresie wojen napoleońskich, ucichły głosy 

uczniów w szkole. Po kilku latach ciszy w szkolnych murach 

wznowiono zajęcia. W kameralnym gronie kształcili się tutaj 

przyszli nauczyciele rysunku oraz studenci Akademii Sztuk 

Pięknych. W pomieszczeniach wypełnionych kopiami obrazów 

i rzeźb słychać było odgłosy żłobienia rylcem i dłutkami. W la-

tach trzydziestych pracę pedagogiczną w roli nauczyciela rzeźby 

rozpoczął tu także Rudolf Freitag, który kilkadziesiąt lat później 

przyczynił się do przeniesienia Szkoły do gmachu klasztoru 

pofranciszkańskiego. Wówczas dyrektorem placówki był Johann 

Carl Schultz – artysta, pedagog i kolekcjoner, którego mieszkanie 

wypełnione było dziełami sztuki. Sufit jego salonu pomalowany 

był na wzór pompejańskich malowideł. Na ścianach wisiały 

obrazy autorstwa samego Schultza, a także innych malarzy. 

Idąc dalej w kierunku Motławy, dochodzimy do ostatniego punktu 

naszego spaceru. Jest nim budynek przy ulicy Długiej 9. Pod tym 

adresem znajdowała się kamienica należąca do kupca Jakoba 

Kabruna (1759–1814). Według pośmiertnych nekrologów za 

życia był on towarzyskim i wesołym przedsiębiorcą. Lista jego 

zasług dla Gdańska jest długa. Kabrun słynął z zamiłowania do 

luksusowych przedmiotów i dzieł sztuki. Jako przedsiębiorca 

podróżował po Europie w celach handlowych. Tam też nabywał 

prace w pracowniach artystów, antykwariatach czy na aukcjach.

Swoją bogatą kolekcję malarstwa flamandzkiego i holender-

skiego oraz grafik zapisał w testamencie Korporacji Kupieckiej,

która po otwarciu Muzeum Miejskiego w Gdańsku przekazała 

zbiory w depozyt. 

 

 

Kościół i klasztor Franciszkanów św. Trójcy, Johann Carl Schultz, 1855, 
źródło: gedanopedia.pl

Dawny klasztor Franciszkanów, 1875, 
źródło: gedanopedia.pl

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202105/6.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202105/7.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202105/6.docx
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202105/7.docx


Muzeum Narodowe w Gdańsku, podobnie jak Muzeum Miejskie 

w Gdańsku, kontynuuje tradycje kulturotwórcze. Po dłuższym 

remoncie została ponownie otwarta wystawa stała w nowej 

aranżacji. Muzealne sale ponownie wypełnią się zwiedzającymi. 

Znów będzie można usłyszeć powolne kroki i dyskretne szepty 

miłośników sztuki. Jako że obecnie dawna siedziba franciszka-

nów znajduje się nieomal w centrum miasta, wokół niej usłyszeć 

można ruchliwe arterie komunikacyjne i pociągi. Jednak mimo 

upływającego czasu możemy, podobnie jak dawniej bracia za-

konni, wyciszyć się i znaleźć ukojenie od codziennego zgiełku 

w dawnych klasztornych murach.

Muzeum Miejskie w Gdańsku, galeria kopii rzeźb antycznych, pocztówka z pocz. XX wie-
ku, źródło: domena publiczna

Kościół i dawny klasztor Franciszkanów (Muzeum Narodowe), widok 
od południowego-wschodu, około 1950, fot. Kazimierz Lelewicz, źródło: gedanopedia.pl

Muzeum Miejskie w Gdańsku, galeria malarstwa, pocztówka z pocz. XX wieku, 
źródło: domena publiczna 

Złota Brama, akwaforta Bertholda Hellingratha, źródło: Muzeum Gdańska 
(nr inw. MHMG/I/137)
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